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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, DA SEXTA LEGISLATURA DO PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL, DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2019. Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 

dois mil e dezenove, no Plenário Vereador Jorge Francisco dos Santos, da Câmara Municipal, sito a 

Rua Amador Lemes Pereira, s/n, Centro, nesta cidade de Placas, Estado do Pará, República 

Federativa do Brasil, reuniu-se a Câmara Municipal para apreciar Projetos de Lei e Requerimentos 

e tratar assuntos de interesse legislativo. Constituída a Mesa Diretora pelo Vereador Gilberto 

Matias Rodrigues-MDB – Presidente, Vereador Werles Santos Silva-SD – Vice-Presidente e 

Vereador José Sandeney Marques Monteiro-DEM - Primeiro Secretário. Presente a Vereadora 

Edna Silva Santos-PT e Vereadores Denilson Rodrigues Amorim-PSDB, Marcione Rocha Ribeiro-

DEM, Raimundo Ribeiro da Silva-PSDB, Nelson Fetisch-SD e Vilmar Ferreira da Silva-PSC. A hora 

regimental o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, cumprimentando vereadores e pessoas 

presentes. Apresentou a pauta. Justificou ausência da Vereadora Raimunda Nascimento 

Rodrigues, em virtude de acidente sofrido na semana anterior e por não está passando bem. 

Realizou inscrição para uso da tribuna, concedendo a palavra ao Vereador Raimundo Ribeiro da 

Silva.  Na tribuna cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Parabenizou a equipe da saúde 

pela realização de caminhada de conscientização de combate ao mosquito da dengue, não 

participando devido não está na cidade, ressaltando a importância, considerando os casos 

ocorridos no município, que tem afetado muita gente no período do inverno e a equipe está 

empenhada para que a cada dia diminua. Parabenizou a administração municipal pelo nome dado 

ao Mercado Municipal Daniel Capitani, mencionando ter estado no evento, onde a maioria dos 

vereadores compareceram. Informou que o Senhor Daniel Capitani foi vice-prefeito no período de 

1997 a 2000 e Prefeito no período de 2001 a 2004 e filhas foram vereadoras, dizendo ser justa a 

homenagem, parabenizando o governo pela bela festa devendo agilizar o funcionamento, colocar 

as pessoas que já trabalham na área para trabalhar no espaço, parabenizando a prefeita e o 

Deputado Eraldo Pimenta que compareceu ao evento e contribuiu para a conclusão da obra, assim 

como o Deputado Priante, que liberou através de emenda recurso para conclusão, agradecendo 

também os vereadores que colaboram e empenharam-se para que a obra fosse concluída. Referiu 

sobre a vicinal Cinquenta e Sete, onde foi realizado trabalho no inicio deste mês, apenas de patrol, 

mas muito bem feito, estando totalmente recuperada. Espera que em breve se inicie recuperação 

das vicinais Cinquenta e sete solteira e Cinquenta e oito solteira e casada, onde desde o inicio do 

governo não entrou nenhuma máquina para recuperar aquelas vicinais, esperando que nos 

próximos dias se dê inicio a recuperação dessas vicinais. Mencionou não ter participado de 

reunião com o IBAMA, considerando que estava em vicinal, mas tomando conhecimento quando 

já era tarde, e pode conversar com os senhores do IBAMA, crendo que farão explanação mais 

detalhada do que se passou na reunião, e agradeceu a oportunidade. A seguir foi a tribuna a 

Vereadora Edna Silva Santos quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes, desejando 

boas vindas a todos. Disse não ser seu perfil parabenizar muito para não se tornar antipático, 

porém deve ser humilde para parabenizar aquilo que deve ser parabenizado, para entender 

quando algo dá certo e comemorar junto e quando dá errado ter coragem de corrigir e falar que 

está errado, parabenizando a gestão pública municipal, nas pessoas da Prefeita, do Secretário de 

Agricultura, das pessoas que realizaram aquele serviço que muitas vezes nem aparecem, pois 

dificilmente se lembra do trabalhador. Parabenizou a “nossa conquista”, considerando ser o 

Mercado Municipal Daniel Capitani um bem do município. A respeito do nome disse ser muito 

bem lembrado pela família residir no município e por ter sido um homem público. Parabenizou os 



78 
 

Câmara Municipal de Placas /Ata da 9ª Sessão Ordinária de 2019. 
 

políticos José Priante e outros, sendo exemplo de que sem parceria e sem caminhar juntos, nada 

funciona, servindo para Executivo e Legislativo, dizendo que o Executivo, sem a parceria de 

Deputados, sem o entendimento político, seja qual for a sigla partidária, não irá funcionar e 

desenvolver o município. Disse que é uma conquista, pois além de ter uma economia voltada para 

essas famílias temos mais qualidade de vida, pois ali terá mais verduras, legumes, em preço 

acessível e de melhor qualidade, o que considera importante. Solicitou a Mesa Diretora que ao 

final da Sessão possamos reunir para discutir problema que vem se agravando principalmente 

dentro da cidade, tendo falado dias atrás que o problema da falta de iluminação pública gera 

insegurança, tendo visto no decorrer da semana, muitas pessoas reclamando, algumas assaltadas, 

como ocorreu em seu bairro, quando um vizinho teve sua moto furtada. Solicitou que os 

vereadores possam tomar pé da situação da iluminação publica e que possamos solicitar ao 

Executivo que informe o que está acontecendo com o recurso arrecadado para que possa resolver 

de uma vez por toda o problema da escuridão nesta cidade, pois está gerando muita insegurança e 

muita incerteza, pois ao sair de casa não sabe se volta, e até mesmo dentro de casa. Lembrou ter 

sido aprovado autorização de parceria e desde que o projeto da Taxa de Custeio de Iluminação 

pública veio para esta Casa e foi reprovado não se falou mais em iluminação pública, dizendo 

querer uma resposta em relação a essa insegurança, acreditando que conseguirão se os 

vereadores se reunirem de forma coletiva, pois é mais fácil fazer o seu papel do que 

individualmente. Falou que outra situação é com relação ao serviço da TIM, estando a cerca de um 

mês sem o serviço, dizendo ter órgãos como a assistência, a saúde precisam muito fazer ligação e 

estamos sem nenhuma resposta. Disse que somente está sendo possível ligar de whatsApp, porém 

disse que há lugares onde não tem o sinal  wi-fi e tem órgão público que não aceita, somente 

através da telefonia convencional. Desejou um bom dia a todos, e agradeceu. Em seguida foi a 

tribuna o Vereador Denilson Rodrigues Amorim, quando cumprimentou Vereadores e pessoas 

presentes. Referiu sobre evento de inauguração da feira municipal, dizendo que há grande 

preocupação quanto a instalação e funcionamento, devendo ser discutido de que forma será seu 

funcionamento, valores, pois  sabe que um feirante que irá vender poucos produtos não terá 

condições de manter um aluguel que não seja acessível. Disse que não fizeram uma obra para que 

não sirva para os agricultores, devendo ver a forma que deverá ser feito, considerando a 

conjuntura do município, que não tem movimento para trabalhar com mercadorias de grandes 

valores, devendo verificar a necessidade de funcionamento dentro dos padrões de Placas. Falou 

que a obra é muito bonita, bem instalada, mas deve-se encaixar dentro dos padrões dos feirantes 

do município, caso contrário somente poderá trabalhar no local pessoas com condições elevadas e 

o proposito é dar condições aos pequenos agricultores, devendo facilitar para que tenham acesso. 

Parabenizou a Prefeita Municipal pela obra que há mais de doze anos foi iniciada, e ao Priante, 

através do Deputado Eraldo Pimenta pelo investimento. Registrou mais um acidente passado pelo 

veículo desta Casa, agradecendo a Deus por não ter feito vítimas, tendo a Vereadora Raimunda 

tido pequenas escoriações, mas se recuperando, esperando que esta Casa tome as devidas 

providências. Parabenizou os madeireiros e população que se mobilizou, lembrando ter usado por 

duas vezes a palavra em favor dos madeireiros e trabalhadores da área, ocorrendo mobilização. 

Disse ter entrado em contato com o Deputado Nilson Pinto que mobilizou a vinda ao município do 

pessoal do Ministério do Meio Ambiente, que fez vistorias e retornando solicitou a 

superintendência de Santarém que tomasse providências para que não ocorressem coisas piores 

no município, pois as pessoas que dependem de madeireiras já estavam a ponto de fazer besteira, 
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mas vereadores, representantes de madeireiras e do IBAMA reuniram-se, vendo a necessidade 

urgente de solucionar o problema. Falou que a madeira foi apreendida e não se tem condições de 

mudar o que ocorreu, mas que se tome como exemplo, que a Secretaria de Meio Ambiente possa 

reunir e buscar através da Secretaria de Meio Ambiente do Estado e IBAMA meios para orientar e 

legalizar o trabalho no município, ajudar na documentação para que possa gerar emprego e renda 

para a população. Disse que o município não pode ficar a mercê do IBAMA, tendo sido a operação 

mais pesada ocorrida no município, mas se continuar fazendo vista grossa para cada órgão seja 

municipal, estadual ou federal e se não ajudar na orientação desses madeireiros, em breve 

estarão com outro problema do tamanho do que ocorreu agora. Falou que o Secretário de Meio 

Ambiente deve tentar fazer seu papel, reunir, colocando-se a disposição para juntos lutar para que 

tenhamos um município forte, promissor e sem problemas, pois precisamos regulamentar essa 

área que é tão importante para o município, mencionando ter sido solicitado por alguns para que 

não intervisse, que não falasse, dizendo que em favor dos munícipes, da classe menor, daqueles 

que precisam estará sempre a disposição. Parabenizou os vereadores que participaram da 

reunião, tendo sido informado de outra reunião entre os Deputados Eraldo e Priante com os 

madeireiros, lamentando pelos vereadores não terem sido contatados, mas sendo representados 

pelo senhor presidente, o qual deverá informar, considerando haver sido cobrado posição dos 

vereadores, dizendo que a cobrança irá continuar. Falou que os prejuízos já aconteceram, 

devendo trabalhar para que não haja mais posteriormente. Informou que está se encerrando o 

período das Declarações de IRPF, esclarecendo que presidente de entidades filantrópicas não é 

obrigado a declarar, considerando ser agricultor e não ter renda, a não ser que a renda seja 

superior a vinte oito mil e alguma coisa ou possuir bens superior a trezentos mil reais. Lembrou a 

Secretaria de infraestrutura e Prefeita Municipal que é preciso resolver problema das ruas de 

Placas, mencionando que os bairros têm ruas que não se pode andar, ou será que irão esperar que 

a população faça movimentos, sendo preciso resolver o problema, fazer valer nosso papel de 

vereador, de Executivo para que possa melhorar essas ruas, dizendo que não é só lixo, mas 

buracos, devendo ser olhado com carinho, e agradeceu. A Seguir foi a tribuna o Vereador Werles 

Santos Silva, quando cumprimentou Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus por mais 

um dia com vida e saúde e pela oportunidade de estar nesta Casa. Referiu sobre duas festas 

importantes ocorridas em nossa cidade, sendo o I Simpósio de Cacauicultura, ressaltando ser 

nosso município o terceiro produtor no estado, parabenizando a todos que estiveram envolvidos, 

tendo estado presente o BASA, SEBRAE, SEFA, SICRED, ADEPARÁ, EMATER e legislativo e 

Executivo, dizendo da importância considerando ser o município de Placas em sua grande maioria 

agrícola, parabenizando os organizadores, mas também mencionou faltar muito o incentivo ao 

produtor rural. Disse ter estado em vários órgãos e secretarias e, assim como questiona na área da 

educação ao governo do Estado e cobra incentivo para que possa ter educação de qualidade, 

questiona na área da agricultura, investindo em técnico agrícola, Emater, Adepará, o que 

considera importante, devendo, como legislativo, cobrar e buscar mecanismos para que possa 

funcionar de uma forma melhor o incentivo ao produtor rural. Falou que além de grande produtor 

de cacau, nosso município também é forte na pecuária. Falou que a festa serviu de exemplo 

porque praticamente todas as entidades de nosso município estiveram envolvidas nessa grande 

festa. A outra festa, enfatizando muito esperada, foi a entrega da obra do Mercado Municipal. 

Ressaltou ter o vereador Denilson manifestado preocupação sobre a forma de funcionamento do 

local, dizendo ser sua preocupação também, assim como dos demais vereadores, parabenizando a 
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Prefeita Municipal e a todos os envolvidos, como Deputados Priante e Eraldo, assim como 

vereadores que também contribuíram buscando obras para o município. Falou que falta incentivo 

para pessoas produzirem o produto que será vendido no local, sendo uma obra linda, mas que 

tem que funcionar da forma adequada, devendo haver incentivo para que possa produzir e 

vender. Falou que a obra é modelo, mas dever buscar incentivos para que possa acontecer de 

forma adequada no município. Parabenizou equipe da saúde pela caminhada de prevenção a 

dengue, mencionando ser uma doença muito perigosa, devendo sempre se prevenir, agradecendo 

todos que estiveram envolvidos, sendo algo importante para os moradores do município. Referiu 

sobre problema sério, a respeito do Projeto Minha Casa Minha Vida, obra ainda não entregue ao 

município, mencionando que representante da empresa aproveitou da presença do vice-prefeito e 

quis fazer a entrega da obra antes de ser concluída de forma adequada. Disse que a empresa deve 

ter responsabilidade para concluir e entregar da forma que deve ser. Agradeceu a presença de 

todos, e a oportunidade. Adiante foi a tribuna o Vereador José Sandeney Marques Monteiro, 

quando cumprimentou a mesa Diretora, Vereadores e pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela 

oportunidade de estar nesta Casa em mais uma sessão, com vida e saúde. Parabenizou a cada 

trabalhador e trabalhadora pelo Dia do Trabalho que se comemora na próxima quarta-feira, dia 

primeiro, desejando um feliz dia a todos. Parabenizou o governo municipal pelo simpósio realizado 

através da Secretaria de Agricultura e no sábado pela inauguração do Mercado Municipal. 

Concordou com os vereadores Denilson e Werles que a demanda para o mercado ainda não 

acabou, mencionando que neste momento todos os feirantes estão reunidos com o governo para 

ter definição de quem irá trabalhar nos box’s, estando aguardando projeto para que esta Casa 

possa dar aval positivo ou negativo, parabenizando o governo. Ressaltou ser seu pai Francisco 

Nozinho Monteiro um dos pioneiros do município e ter participado de toda a batalha do Mercado 

Municipal, parabenizando a família do Senhor Daniel Capitani pela homenagem, dizendo que 

assim como este há o Senhor Romeu, o pai do Renato e o seu (ambos falecidos) que fizeram parte 

dessa grande batalha do Mercado Municipal, parabenizando a Prefeita Municipal pela obra. 

Informou ter finalizado no domingo grande competição no Baixão da Fome, sendo 

estabelecimento privado, mas evento público, e em nome da equipe da Losano parabenizou todos 

que participaram. Informou ainda que no próximo domingo inicia a Copa Caiuá na Vila Bela Vista 

parabenizando a Secretaria de Esportes por fomentar e a Prefeita Municipal por contribuir com 

esses eventos. Ressaltou haver protocolado, juntamente com os vereadores Marcione, Werles e 

Nelson e o Vice-Prefeito dois documentos no gabinete do Deputado Estadual Hilton Aguiar, 

solicitando uma agência do Banpará para nossa cidade, considerando que o Banco Bradesco não 

funciona da melhor forma possível e o BASA vai de mal a pior, mencionando que o Deputado usou 

a palavra na quarta-feira na ALEPA a respeito do assunto, e outra solicitação diz respeito a emenda 

para conclusão do Estádio de Futebol, por considerar que quatrocentos e vinte mil reais, 

constante do PL nº 271/2019, Emenda do Deputado Federal José Priante que tem vistoria do 

Ministério dos Esportes e fomentadora a Caixa Econômica Federal é insuficiente para a realização 

da obra. Falou que assim como foi inaugurado o Mercado Municipal, também sonha com um 

estádio de futebol digno dos placaense que gostam de esporte. Falou que junto com o vice-

prefeito e o vereador Werles abraçaram a candidatura do Deputado e com mais pessoas 

conseguiram quase quatrocentos votos para o candidato. Disse que argumentaram que 

quatrocentos e vinte mil reais não dará para fazer o estádio municipal, solicitando emenda de 

mais quatrocentos mil reais, acreditando que em trinta ou sessenta dias possam ter entre 
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setecentos a oitocentos mil reais para a obra do estádio municipal, considerando que 

quatrocentos e vinte mil reais dá para fazer no máximo sessenta por cento da obra, tendo em vista 

que existe todo um critério do Ministério do Transporte. Agradeceu ao Deputado por ter olhado 

com carinho. Ressaltou situação que tem ocorrido, mencionando que a Polícia Militar faz o 

trabalho, parabenizando o comando, porém disse ter acontecido alguns roubos na vicinal 

Duzentos e trinta e cinco de transformadores, pedindo que a população não tenha medo de 

denunciar, que ajude a polícia a resolver, sabendo que várias pessoas viram uma caminhonete 

hilux traçada com carroceria de madeira. Referiu sobre o Ensino Médio no município onde está 

faltando professores, havendo turmas que faltam de quatro a seis professores e já estão no mês 

de maio, manifestando preocupação, pedindo ao presidente que converse com os Deputados 

Priante, Elcione e com o Governador do Estado, pois quem fica prejudicado são os alunos, 

mencionando que a Diretora faz papel de Diretora, vice e coordenadora pedagógica, e que assim 

como tem o fundamental maior e menor que se exige que os professores façam bom trabalho 

para que tire boas notas, o médio é da mesma forma. Falou que são os “nossos filhos” que estão 

sofrendo com notas baixas e faltando disciplinas. Agradeceu a Deus, pedindo proteção para cada 

um para que tenhamos um excelente dia, e agradeceu. Após passou o Senhor Presidente, 

Vereador Gilberto Matias Rodrigues, a presidência ao vice-presidente e fez uso da palavra na 

tribuna, quando cumprimentou todas as pessoas presentes. Agradeceu a Deus pela semana 

passada e pediu proteção para a semana que se inicia. Justificou ausência ao Simpósio do Cacau 

tendo em vista que precisou resolver algo em Santarém chegando na quinta-feira a noite e na 

sexta-feira ficou sem energia na vicinal, consequentemente sem internet, retornando por volta de 

quinze horas desse mesmo dia, quando viu as mensagens a respeito da reunião com o IBAMA, 

madeireiros e população, e ligando, foi informado que já estava em andamento. Agradeceu a 

Prefeita Municipal pela belíssima festa realizada no último sábado para inauguração do Mercado 

Municipal, agradecendo o Deputado Priante pela emenda, mesmo tendo tido um número baixo de 

votos no município. Disse ser difícil um município com oito ou nove mil eleitores, pois deputados e 

senadores não querem colocar emendas, pois o retorno de votos é pouco, achando melhor 

colocar próximo de Belém, pois o retorno é grande, mas mesmo assim, o Deputado Priante, 

atendendo a um pedido do Deputado Eraldo Pimenta colocou essa emenda, sendo executada, 

inaugurando no sábado, esperando que seja colocado pessoas que realmente queira trabalhar e 

que coloque de uma maneira que seja favorável para cada pessoa que irá trabalhar no local. 

Mencionou haver outra emenda desse mesmo Deputado (Priante) para o campo de futebol, 

esperando que dê tudo certo, inclusive com o pedido dos vereadores para que o campo seja 

concluído, pois só a emenda do Deputado Priante no valor de quatrocentos mil reais é insuficiente 

para conclusão da obra, considerando que o governo municipal não terá recurso para concluir, 

tendo em vista que os municípios não passam pelo melhor momento. Agradeceu a todos que 

participaram de campeonato no Baixão da Fome, sem incidente, agradecendo o Vereador José 

Sandeney que se empenhou bastante para que acontecesse, considerando ser um 

estabelecimento particular, mas a festa foi de todos. Mencionou ter reunido, de última hora, com 

o pessoal do setor madeireiro, dizendo que a preocupação destes não é somente pelo IBAMA está 

na cidade, pela madeira apreendida e prejuízo de cerca de setecentos mil reais para Placas, pois 

seria para pagar funcionários, mercado, postos, havendo, segundo informações destes, cento e 

quarenta famílias desempregadas, e em município do tamanho do nosso não é fácil, pois as coisas 

estão tão caras que salario só dá para as despesas mensais, sendo poucas pessoas que têm 
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recursos para se manter por dois, três meses sem trabalho, tendo solicitado ao Deputado Eraldo 

que interferisse junto ao Deputado Federal Priante e Deputada Elcione e até mesmo o ministro 

para que tente facilitar o plano de manejo, porque se não o fizer para que possam trabalhar de 

modo legal, logo o IBAMA virá novamente e o prejuízo será maior, porque em um inverno forte 

como este conseguiram apreender madeira no valor de setecentos mil reais, imaginando se essa 

ação tivesse ocorrido no período do verão, quanto não teria sido apreendido de madeira, 

ressaltando ter sido este um dos invernos mais intenso, e o Deputado ficou de verificar a situação 

para facilitar a questão do manejo para o setor madeireiro, para que possam trabalhar, 

mencionando ter ficado apenas uma serraria aberta, as demais foram lacradas, mas a que ficou 

aberta não pode trabalhar. Convidou todos presentes para no próximo sábado, dia quatro, 

inauguração de iluminação no campo na Comunidade Novo Paraíso, estando confirmada a 

presença do Deputado Eraldo Pimenta e do Senhor Henderson Pinto, aguardando a confirmação 

de outras autoridades. Acredita que irão conseguir levar dois times, sendo um feminino e a equipe 

máster, da AVEPLA para amistosos. Referindo sobre acidente ocorrido com o veiculo da Câmara, 

agradeceu a Deus por não ter acontecido nada com as pessoas que nele estavam. Lembrou ter 

ocorrido dois acidentes em pouco mais de um ano, porém disse que as providências serão 

tomadas para recuperação, o mecânico que trabalha com lanternagem já fez levantamento e irá  

encontrar uma saída para fazer o serviço, e agradeceu. Após passou a Ordem do dia 

determinando o Senhor Presidente encaminhamento à Comissão de Constituição e Justiça o 

Requerimento nº 014/2019, de proposição da Vereadora Raimunda Nascimento Rodrigues que 

requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providencias para a 

recuperação da Vicinal Mirasselva, neste Município. A seguir passou a apreciação em primeiro 

turno do Projeto de Lei nº 271/2019 que “Dispõe sobre abertura de Crédito Especial e dá outras 

providências”. O Relator da Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer conjunto desta 

e da Comissão de Economia, Finanças e orçamento favorável a tramitação do projeto. Colocado 

em discussão o Parecer. Ninguém discutiu. Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. 

Consultado o plenário sobre a necessidade de leitura, não sendo solicitada, colocou em discussão 

o Projeto de Lei nº 271/2019. Manifestaram-se favoráveis os Vereadores Denilson, Marcione, José 

Sandeney, Werles, Raimundo, Marcione e o Senhor Presidente. Colocado em votação. Aprovado 

por unanimidade. Após passou a apreciação em segundo turno de Projeto de Lei nº 268/2019, que 

“Estabelece o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e para pessoas com 

deficiência já cadastradas nas Unidades de Saúde do Município de Placas e dá outras 

providências”, de proposição do Vereador Denilson Rodrigues Amorim. Colocado em votação. 

Aprovado por unanimidade. Em seguida passou-se a apreciação de Requerimentos. O Relator da 

Comissão de Constituição e Justiça apresentou Parecer favorável pela tramitação dos 

Requerimentos nº 012/2019, de proposição do Vereador Vilmar Ferreira da Sila, que requer a 

Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Infraestrutura providências para a limpeza e 

empiçarramento das ruas e abertura de 100 metros de esgoto na comunidade Bela Vista, km 221, 

neste município de Placas-Pa; e Requerimento nº 013/2019, de proposição do Vereador Vilmar 

Ferreira da Sila, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de Educação 

providências para a construção do muro da Escola Belarmina Soares, na comunidade Bela Vista, 

km 221, neste município de Placas-Pa. Colocado em discussão o parecer. Ninguém discutiu. 

Colocado em votação. Aprovado por unanimidade. Após o Vereador Vilmar Ferreira da Silva fez a 

defesa na tribuna do Requerimento nº 012/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário 
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Municipal de Infraestrutura providências para a limpeza e empiçarramento das ruas e abertura de 

100 metros de esgoto na comunidade Bela Vista, km 221, neste município de Placas-Pa; e 

Requerimento nº 013/2019, que requer a Prefeita Municipal e ao Secretário Municipal de 

Educação providências para a construção do muro da Escola Belarmina Soares, na comunidade 

Bela Vista, km 221, neste município de Placas-Pa. Colocado em discussão ambos os 

requerimentos. Manifestaram-se os Vereadores Marcione, Werles, Denilson, Edna, Sr. Presidente 

e Vereador Raimundo. Colocado em votação o Requerimento nº 012/2019. Aprovado por 

unanimidade. Colocado em votação o Requerimento nº 013/2019. Aprovado por unanimidade. 

Colocado em votação a ata da sétima Sessão Ordinária. Aprovada por unanimidade. A seguir o 

Vereador Werles informou ter sido procurado, assim como outros vereadores, por representantes 

do IBAMA, lembrando ter acontecido reunião na semana anterior com estes, vereadores, 

população e setor madeireiro e o órgão quer uma definição no sentido de resolver de uma vez por 

todas a situação, devendo verificar junto ao Poder Executivo. O Senhor Presidente informou ter 

recebido equipe do IBAMA na manhã deste dia, que informou que estiveram com a Prefeita no 

primeiro momento da apreensão da madeira, sendo cerca de trezentos e quarenta metros, tendo 

sido feita toda a documentação para repassar para a Prefeitura para que possa distribuir de 

acordo com o que está na lei, porém, segundo o mesmo, a Prefeita disse que não tinha condições 

de ficar com mais madeira, além da que já tinha, pois teria que mandar serrar e acarretaria 

despesas para a Prefeitura, tendo entrado em contato com os municípios vizinhos e o Prefeito de 

Belterra manifestado interesse, de modo que seria levada para aquele município. Falou que 

segundo o representante do IBAMA, a população, madeireiros e vereadores, na última sexta-feira 

proibiram de a madeira sair do município e estão aguardando desde então o que será feito com o 

restante da madeira, tendo questionado se a esta Casa tem algum projeto para que pudesse ficar 

com parte da madeira. Disse que estaria aguardando, mas não iria mais atrás nem de vereadores, 

nem da Prefeita, pois já estão andando muito e não acha quem queira ficar; que segundo o 

representante do IBAMA tem duzentos e sessenta metros em tora e sessenta e três metros 

serrados, que deveria ser tirado hoje da serraria e não foi porque não se sabe para onde vai. Falou 

que precisa estar em Santarém antes das dezenove horas, devendo sair logo após a sessão, 

sugerindo que aqueles que forem permanecer na cidade que procurem a Prefeita ou Secretário 

para tentar resolver o mais rápido possível a situação, pois ainda não foi embora porque não 

sabem o destino da madeira, sentindo que estão querendo jogar a responsabilidade por estarem 

ainda no município em “nossas costas”, pois enquanto a madeira não for retirada das serrarias 

permanecerão no município. Disse ser bom sentar com a Prefeita, considerando que a população 

pediu que a madeira não seja retirada do município, e que essa faça esforço para que a madeira 

fique e atenda as necessidades do município. Informou que não poderá permanecer no município, 

tendo em vista que deverá ir a Santarém, mas confia nos senhores para fazer o que precisa ser 

feito. O Vereador Denilson propôs reunir com a Prefeita Municipal, Chefe de Gabinete, Secretário 

de Administração, devendo fazer documento e a Prefeitura receber essa madeira, pedindo ao 

Secretário de Administração, Orlando Messias que preste esclarecimentos, o qual informou que a 

a partir da presente data será tomado providencias para remoção de madeira em toras e serrada, 

devendo arrumar o local para armazenar, mencionando que saindo da sessão irá falar com o Chefe 

de Gabinete para providenciar o combustível para abastecer os caminhões que farão o transporte 

e a partir do momento em que for retirada e medida pelo IBAMA será feito o documento 

recebendo. Afirmou que a Prefeita quer a madeira, o IBAMA que tinha interesse em leva-la para 
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outro município, alegando que o município não tinha demanda para toda a madeira apreendida. 

Disse que a utilidade é no dia a dia, ressaltando que madeira não acaba de uma hora para a outra, 

devendo ser estocada e conforme utilizada será dado baixa em relatório, fazendo o que o 

município precisa. O Senhor Secretário referindo sobre a situação do mercado municipal informou 

que a Prefeita reuniu com o pessoal que pretende trabalhar na feira, mandando convidar os 

senhores vereadores para que possam nesta terça-feira se reunir para definir algumas situações, 

pedindo que definam o horário. O Senhor presidente pediu que a Prefeita oficialize esta Casa e os 

vereadores que puderem, participarão, e observando não haver nada mais a tratar desejou ótima 

semana a todos, agradecendo pela presença e mandou encerrar os trabalhos desta Sessão, 

determinando a lavratura da presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada pelo 

Presidente e Secretário da Mesa Diretora e por aqueles que assim o desejar. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


